
Toelichting verkeersborden

Maximum-
snelheid

Een snelheidsovergang wordt 
niet meer aangeduid met een 
verkeersbord einde maximum
snelheid (wit bord met diagonale 
grijze strepen), maar met een 
vierkant startbord. Dit bord 
gee de maximumsnelheid aan 
die vanaf daar op die snelweg 
geldt.

Bij elke oprit van de snelweg staat een rond verkeersbord met 
daarop de geldende snelheid. Weggebruikers die net de snelweg op 
rijden, zien zo welke snelheid geldt. Voor weggebruikers die al op 
de snelweg rijden, bevestigen deze borden de toegestane snelheid. 
Omdat 130 km/h de weelijke maximumsnelheid is, worden alleen 
de afwijkende snelheden aangegeven. Staat er bij een oprit geen 
bord, dan geldt dus 130 km/h.

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op 
diverse snelwegen geldt een lagere limiet. Dit hee te maken met 
de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of 
korte afrien. Ook houden we rekening met omwonenden en hun 
leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of 
natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en 
geluidshinder binnen de milieunormen. 

Hoe kunt u zien welke snelheid geldt? 
De maximumsnelheid in Nederland is 130 km/h. Op diverse 
snelwegen geldt een snelheid van 100 of 120 km per uur óf mag u 
alleen ’s avonds en ’s nachts. 130 km/h rijden. Dat staat  op borden 
langs en boven de weg.
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Er zijn ook snelwegen waar overdag een andere snelheid geldt dan  
’s avonds en ’s nachts. Bij de start van elk traject met een variabele 
snelheid staat een verkeersbord met een zwarte achtergrond met 
daarop de maximumsnelheid. Hieronder staat de tijd waarbinnen 
deze snelheid geldt, dus bijvoorbeeld van 06.00 tot 19.00 uur. 
Buiten dit tijdvenster geldt de weelijke maximumsnelheid van  
130 km/h.

Bij elke oprit van de snelweg met een variabele snelheid staat een 
rond verkeersbord met daarop de geldende maximumsnelheid en 
daaronder de tijd waarbinnen deze snelheid geldt. Buiten dit 
tijdvenster geldt de weelijke maximumsnelheid van 130 km/h. 
Weggebruikers die net de snelweg op rijden, zien zo welke snelheid 
geldt. Voor weggebruikers die al op de snelweg rijden, bevestigen 
deze borden de toegestane snelheid.

Bij trajecten met een spitsstrook staat de maximumsnelheid 
aangegeven op speciale spitsstrookborden. 

Voor meer informatie over spitsstroken, zie  
www.rijkswaterstaat.nl/spitsstroken

Spitsstrook gesloten:
120 km/h tussen 6-19 uur 
en tussen 19-6 uur 130 km/h

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend ©Rijkswaterstaat 2013 | oktober 2013

Spitsstroken

Spitsstrook open: 100 km/h

Steeds meer wegen 130 km/h
Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is 
vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de 
veiligheid, dan gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de 
trajecten waar u 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het 
beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

Voor meer informatie over de nieuwe maximumsnelheid kunt u ook 
kijken op www.rijkswaterstaat.nl/130km of bellen met 0800-8002 
(gratis, dagelijks 06.00 – 22.30 uur).


